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TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 
01. Analise um fragmento do poema “Os Cortejos”, de Mário de 

Andrade, e assinale a alternativa que possui o sinônimo do termo 
sublinhado: 
“Monotonias das minhas retinas... 
Serpentinas de entes frementes  a se desenrolar... 
Todos os sempres das minhas visões! “Bom giorno, caro.” 
(...)” 
a) Vibrantes. 
b) Frígidos. 
c) Serenos. 
d) Calmos. 
 

02. Assinale a alternativa em que todas as palavras devem ser 
acentuadas graficamente: 
a) Ambar – vatapa – variola – pudico.  
b) Fluido – femur – desdem – volatil. 
c) Biceps – combustivel – rubrica – juiz. 
d) Nectar – faisca – papeis – armazem.  

 
03. Complete as orações abaixo com o tempo e modo dos verbos entre 

parênteses e assinale a alternativa correta: 
Ele ______ de emprego devido aos benefícios ofertados. 
(mudar / pretérito mais-que-perfeito do indicativo). 
As garotas ______ (convidar – futuro do pretérito do indicativo) 
você para a festa, se você ______ (estudar - pretérito imperfeito 
do modo subjuntivo) mais. 
a) Mudou – convidariam – estudara. 
b) Mudara – convidariam – estudasse. 
c) Mudará – convidarão – estudar. 
d) Muda – convidarão – estudasse. 

 
04. Assinale a alternativa incorreta em relação à concordância: 

a) Houveram questões graves. 
b) Quarenta pessoas é pouco para o churrasco. 
c) A maior parte dos alunos tirou nota dez. 
d) Agora é uma hora. 

 
05. Analise as assertivas abaixo em relação à concordância nominal e 

assinale a alternativa correta: 
I. Era meio-dia e meio, e ela não estava pronta. 
II. Dadas as circunstâncias da economia, aprovou novos créditos. 
III. Eles mesmos confessaram o crime. 
IV. Quanto menas confiança, menos desenvolvimento. 

 
a) Todas estão corretas. 
b) Somente IV está incorreta. 
c) Somente I e IV estão incorretas. 
d) Somente III e IV estão incorretas. 

 
06. O fragmento do poema “Idéias íntimas”, de Álvares de Azevedo, 

retrata o seu estilo literário. Trata-se de: 
“Parece que chorei...Sinto na face 
Uma perdida lágrima rolando... 
Satã leve a tristeza! Olá!, meu pajem, 
Derrama no meu copo as gotas últimas 
Dessa garrafa negra... (...)” 
a) Pré-Modernismo. 
b) Barroco. 
c) Romantismo. 
d) Arcadismo. 

 
07. Qual a figura de linguagem presente no fragmento do poema de 

Gregório de Matos? 
“Incêndio em mares de água disfarçado; 
Rio de neve em fogo convertido (...).” 
a) Polissíndeto. 
b) Antítese. 
c) Gradação. 
d) Apóstrofe. 

 
08. Qual a função sintática do termo sublinhado na frase abaixo? 

Todos os candidatos já terminaram a prova, Luís inclusive.  
a) Adjunto adnominal. 
b) Aposto. 
c) Vocativo. 
d) Adjunto adverbial. 
 
 

09. A menor cidade de São Paulo em número de habitantes é: 
a) Glicério. 
b) Ilha Comprida. 
c) Borá. 
d) As alternativas a, b, c estão incorretas. 
 

10. Assinale a alternativa que caracteriza a sub-região do Nordeste 
descrita abaixo: 
• É uma área de transição entre outras duas sub-regiões. 
• Seu clima não é nem tão seco, nem tão úmido.  
• É uma área relativamente alta (500 a 800 m). Corresponde à 

região do planalto da Borborema, com altitudes mais elevadas 
das demais sub-regiões do Nordeste, constituindo uma 
espécie de barreira, a qual impede a penetração dos ventos 
úmidos que vêm do Oceano Atlântico, perdendo a umidade 
nas chuvas freqüentes que ocorrem na parte oriental do 
Nordeste.  

• Os principais cultivos são algodão, café e agave.  
• Dentre as capitais regionais, destacam-se Campina Grande, 

Feira de Santana, Caruaru, Garanhuns. 
 

a) Agreste. 
b) Sertão. 
c) Zona da Mata. 
d) Meio-Norte. 

 
11. “O período regencial foi o período da história brasileira que 

caracterizou-se por dois aspectos principais: as rebeliões nas 
províncias, que quase levaram à quebra da unidade nacional; e a 
efervescência política, da qual surgiram os primeiros ensaios da 
organização partidária no decorrer do Segundo Reinado”. Assinale a 
alternativa que contém as revoltas mais importantes do período 
regencial: 
a) Cabanagem, Sabinada, Balaiada e Guerra dos Farrapos. 
b) Cabanagem e Guerra dos Farrapos. 
c) Balaiada e Sabinada. 
d) Cabanagem, Sabinada e Guerra dos Farrapos. 

 
12. De acordo com as características abaixo, trata-se do Governo Militar 

de: 
• Governou de 1979 a 1985. 
• Quando iniciou seu governo as críticas ao autoritarismo eram 

crescentes, realizadas por diversos setores sociais. 
• Assumiu o compromisso de reabertura política e reinstalar a 

democracia no Brasil. 
• Obteve resultado da redemocratização: a anistia a todos os 

que foram punidos pela ditadura militar, o fim do 
bipartidarismo, a inflação bateu índices históricos chegando a 
200% e houve um aumento no desemprego. 

 
a) João Goulart. 
b) Humberto de Alencar Castelo Branco. 
c) Emílio Garrastazu Médici. 
d) João Baptista Figueiredo. 

 
13. A revista “Veja” noticiou, na edição de 29 de outubro de 2008, que a 

CBF fechou um contrato de patrocínio equivalente a 12 milhões de 
euros com o Banco: 
a) Bradesco. 
b) Brasil. 
c) Santander.  
d) Itaú. 

 
14. Uma classe, constituída de rapazes e moças, tem 40 alunos, sendo 

25 rapazes. Assinale a alternativa correta. 
a) A porcentagem de rapazes na classe é de 30%. 
b) A porcentagem de moças na classe é de 55%. 
c) A porcentagem de moças na classe é de 37,5%. 
d) A porcentagem de rapazes na classe é de 82,5%. 
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15. Um tanque cheio de óleo mede 28 dm de comprimento, 260 cm de 
largura e 1,50 m de altura. Cada hℓ desse óleo pesa 8 quilos. 
Calcule o peso do óleo que enche o reservatório. 
a) 873,6 hg. 
b) 1.092 kg. 
c) 8.736 kg. 
d) 752,8 kg. 

 
16. Um grupo de alunos de certa faculdade programou uma viagem que 

custaria no total R$ 800,00. Algumas semanas antes da partida, três 
pessoas se juntaram ao grupo, e cada participante pagou R$ 60,00 
a menos. Qual era o número de pessoas que inicialmente fariam a 
viagem? 
a)  6. 
b)  4. 
c)  5. 
d)  8. 
 

17. Encontre os três números proporcionais a 2, 3 e 6, tais que a 
diferença entre o maior deles e o menor é igual a 60. 
a) 45; 65; 85. 
b) 40; 55; 100. 
c) 20; 35; 50. 
d) 30; 45; 90. 
  

18. Uma pessoa deposita R$ 600,00 na caderneta de poupança e, 
mensalmente, são creditados juros de 2% sobre o saldo. Sabendo 
que a fórmula do montante, após t meses, é M = 600 (1 + i)t, calcule 
o rendimento nos primeiros 12 meses. Dado: (1,02)12 ≅  1,268. 
a) R$ 760,80. 
b) R$ 820,00. 
c) R$ 230,00. 
d) R$ 160,80. 

 
19. Analisando as carteiras de vacinação das 122 crianças de uma 

creche, verificou-se que 78 receberam a vacina BCG, 60 receberam 
a vacina contra rubéola e 12 não foram vacinadas. Quantas crianças 
receberam as duas vacinas? 
a) 17. 
b) 28. 
c) 40. 
d) 36. 

 
20. Um técnico de futebol de salão possui 10 jogadores aptos para 

escalar para o próximo jogo. Quantos times diferentes ele pode 
formar com esses jogadores, sabendo-se que esses jogam em 
todas as posições? (obs.: Um time de futebol de salão = 5 
jogadores) 
a) 50. 
b) 150. 
c) 252. 
d) 504. 

 
21. Qual é a técnica em que, o exame e a interpretação dos dados 

contidos nas demonstrações contábeis, tem a finalidade de 
transformá-los em informações úteis aos diversos usuários da 
Contabilidade? 
a) Auditoria. 
b) Demonstrações Contábeis. 
c) Escrituração. 
d) Análise de Balanços. 

 
22. No Brasil, temos alguns modelos de classificação orçamentária. 

Qual é o modelo que representa o agrupamento das ações do 
governo em grandes áreas de sua atuação, para fins de 
planejamento, programação e orçamento? 
a) Institucional. 
b) Funcional. 
c) Da receita. 
d) Da despesa. 

 
23. São dois os regimes aceitos pela doutrina contábil: 

a) Regime de caixa e regime de competência. 
b) Regime de competência e regime de fluxo. 
c) Regime de caixa e regime de fluxo. 
d) Regime de fluxo e regime dominante. 

 
 
 
 
 

24. Classificam-se como _______________________ as dotações para 
despesas as quais não corresponda contraprestação direta em bens 
ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a 
atender à manifestação de outras entidades de direito público ou 
privado. A lacuna é corretamente preenchida com: 
a) Inversões Financeiras. 
b) Transferências de Capital. 
c) Despesas de Custeio. 
d) Transferências Correntes. 

 
25. É considerado um direito: 

a) Duplicatas a Pagar. 
b) Salários a Pagar. 
c) Promissórias a Pagar. 
d) Duplicatas a Receber. 

 
26. As despesas correntes são despesas de natureza operacional 

realizadas para a manutenção dos equipamentos e para o 
funcionamento dos órgãos governamentais, e dividem-se em: 
a) Despesas de custeio e de capital. 
b) Despesas de custeio e transferências correntes. 
c) Despesas de custeio, de capital e transferências correntes. 
d) Investimentos e de capital. 

 
27. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício 

financeiro poderá ser iniciado sem: 
a) Lei que autorize a inclusão, excepcionalmente. 
b) Autorização executiva. 
c) Prévia permissão do governador do Estado ou Secretário da 

Fazenda. 
d) Prévia inclusão no plano plurianual ou sem Lei que autorize a 

inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. 
 
28. Qual das seguintes receitas abaixo é considerada uma receita de 

capital? 
a) Taxas. 
b) Operações de crédito. 
c) Receita patrimonial. 
d) Receita de serviços. 

 
29. Classificamos “Pensionistas” na seguinte categoria de Despesas 

Correntes: 
a) Inversões Financeiras. 
b) Transferências Correntes. 
c) Investimento. 
d) Despesas de Custeios. 
 

30. Os estágios da receita pública representam as fases percorridas 
pela receita na execução orçamentária. Qual é o estágio que 
representa o momento em que o contribuinte liquida suas 
obrigações para com o Estado junto aos agentes arrecadadores 
(bancos e funcionários fazendários)? 
a) Previsão. 
b) Lançamento. 
c) Arrecadação. 
d) Recolhimento. 

 
31. É função econômica da Contabilidade: 

a) Controlar o patrimônio. 
b) Evitar erros e fraudes. 
c) Apurar lucro ou prejuízo. 
d) Verificar a autenticidade das operações. 

 
32. A Lei de Orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as: 

a) Operações de crédito por antecipação de receita. 
b) Operações de crédito autorizadas em lei. 
c) Entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. 
d) Emissões de papel-moeda. 

 
33. A classificação das receitas compreende o detalhamento previsto na 

Lei nº 4.320/64, composto de contas que expressem melhor as 
receitas. Cada conta é composta de um código de: 
a) Oito algarismos e um título. 
b) Seis algarismos e um título. 
c) Oito algarismos e dois títulos. 
d) Seis algarismos e dois títulos. 
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34. A doutrina contábil menciona que os estágios da despesa pública 
são: 
a) Licitação; liquidação e pagamento. 
b) Empenho; liquidação e pagamento. 
c) Empenho; licitação e pagamento. 
d) Programação; licitação; empenho; liquidação e pagamento. 

 
35. As demonstrações das variações patrimoniais apresentam-se 

basicamente dividida em grupos de contas. São eles, exceto: 
a) Resultantes da Execução Orçamentária. 
b) Resultado Patrimonial. 
c) Abalançamento Patrimonial. 
d) Independente da Execução Orçamentária. 

 
36. Qual é a pena para quem dispensar ou inexigir licitação fora das 

hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades 
pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade, de acordo com a Lei 
8.666/93? 
a) Detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 
b) Detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa. 
c) Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 
d) Detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 

 
37. A doutrina contábil define o orçamento público nos seguintes 

aspectos, exceto: 
a) Financeiro. 
b) Econômico. 
c) Avalista. 
d) Jurídico. 

 
38. São características das receitas extra-orçamentárias, exceto: 

a) Caráter de extemporaneidade ou de transitoriedade nos 
orçamentos. 

b) Toda arrecadação que não constitui renda do Estado. 
c) Valores provenientes de toda e qualquer arrecadação que não 

figure no orçamento do Estado. 
d) Constituírem compromissos exigíveis, cujos pagamentos 

dependem de autorização do Poder Legislativo. 
 
39. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 

interessados e observará algumas regras. O prazo fixado para a 
apresentação das propostas, contado a partir da publicação do 
aviso, não será inferior a: 
a) 3 dias úteis. 
b) 5 dias úteis. 
c) 8 dias úteis. 
d) 10 dias corridos. 

 
40. São as multas, os tributos, e os créditos fazendários lançados, mas 

não-cobrados ou não recebidos no prazo do vencimento, a partir da 
data de sua inscrição. Podem ser de origem tributária ou não. Trata-
se: 
a) Dívida ativa. 
b) Dívida passiva. 
c) Dívida de precatório. 
d) Dívida fundada. 

 
41. O campo de aplicação da contabilidade abrange, exceto: 

a) As entidades econômico-administrativas. 
b) Somente as empresas sujeitas a controle contábil. 
c) As pessoas físicas. 
d) As instituições sociais como a União, os Estados, os 

Municípios. 
 
42. São princípios básicos da licitação, exceto: 

a) Julgamento objetivo e legalidade. 
b) Publicidade e igualdade. 
c) Moralidade e probidade administrativa. 
d) Lealdade e vinculação ao instrumento convocatório 

(manifesto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. Neste sistema são registradas a arrecadação da receita, as 
despesas executadas e a movimentação extra-orçamentária, ou 
seja, as operações que resultem débitos e créditos de natureza 
financeira não compreendidas na execução orçamentária, como o 
pagamento de uma dívida ou o recebimento de um direito, ambos 
de curto prazo. A fonte que proporciona movimentações nesse 
sistema é a conta Bancos, que movimenta as entradas e as saídas 
de numerário. Trata-se de qual sistema? 
a) Sistema orçamentário. 
b) Sistema financeiro. 
c) Sistema patrimonial. 
d) Sistema de contas de compensação. 

 
44. O balanço financeiro apresenta: 

a) Os pagamentos de restos a pagar como receitas extra-
orçamentárias. 

b) O saldo para o exercício seguinte como receita. 
c) As receitas por categorias econômicas e as despesas por 

função. 
d) As inscrições de restos a pagar como despesas orçamentárias, 

para compensar sua inclusão na receita. 
 
45. O déficit orçamentário ocorre quando: 

a) A despesa realizada é menor que a despesa fixada. 
b) A despesa realizada é menor que a receita arrecadada. 
c) A receita arrecadada é maior que a receita estimada. 
d) A despesa realizada é maior que a receita arrecadada. 

 
46. “É a modalidade de licitação entre interessados devidamente 

cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação.” Trata-se: 
a) Concurso. 
b) Carta convite. 
c) Tomada de preços. 
d) Concorrência. 

 
47. Juros passivos são o mesmo que: 

a) Juros ativos. 
b) Receitas de juros. 
c) Despesas de juros. 
d) Nenhuma das anteriores, pois juros passivos não são 

mencionados na doutrina contábil. 
 
48. Quando permitida na licitação a participação de empresas em 

consórcio, observar-se-ão as seguintes normas, exceto: 
a) Impedimento de participação de empresa consorciada, na 

mesma licitação, através de mais de um consórcio ou 
isoladamente. 

b) Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá 
atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no 
edital. 

c) No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a 
liderança caberá, preferencialmente, à empresa brasileira. 

d) Comprovação do compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados. 

 
49. São consideradas obrigações: 

a) Salários a pagar; duplicatas a pagar. 
b) Duplicatas a receber; duplicatas a pagar. 
c) Salários a pagar; promissórias a receber. 
d) Promissórias a receber; promissórias a pagar 

 
50. O Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI 

é o sistema informatizado que registra, controla e contabiliza toda a 
execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Governo 
Federal, em tempo real. Para o usuário ter acesso a dados de 
qualquer UG que pertença ao mesmo Ministério, Órgão ou Entidade 
daquela em que está cadastrado, ele precisa ter qual nível de 
acesso? 
a) Nível 1. 
b) Nível 3. 
c) Nível 5. 
d) Nível 7. 
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